
RoGK 

Ref. af baneudvalgsmøde 11.april 2019 på greenkeepergården 

Tilstede: Brian Harder, Jan Birger Nielsen, Nick Bosholdt, Mette Jessen og Torben Svendsen (ref) 

Dagsorden:  

Pkt.1. Besigtigelse af jordstykke potentielt udlagt til ny intermediate bane : Jordstykket blev fysisk 

gennemgået jvfr. skitsetegningen af muligt hulforløb af 19.12.17.  Hensyn til naboer, mulig beplantning, 

udmåling af huller i forholdet mellem teesteder og greens, afgrænsninger og bestående par 3 bane blev 

kommenteret. 

Konklusionen er, at den eksisterende skitse er yderst brugbar i det videre planforløb. Såfremt banen 

realiseres, vurderes denne i sin helhed at blive et spændende, varieret og naturskønt golfanlæg for alle 

medlems- og hcp. kategorier. Vinden vil sine steder blive en udfordrende faktor, da dele af hulforløbet er 

højtbeliggende i terræn.  Der er særdeles flotte udsigter fra flere huller og ”deer-park”-konceptet for hele 

RoGk anlægget kan nemt videreføres i udvidelsen. 

Svarene fra nabohøringen er indkommet, og der forestår et arbejde her for at skabe en konstruktiv 

stemning og godt naboskab i et enkelt tilfælde. 

Pkt.2. Præsentation af nyt medlem til baneudvalget: Mette Jessen har henvendt sig i forbindelse med 

søgningen af et baneudvalgsmedlem i hcp +36 kategorien. Mette har herudover rigtig gode kompetencer 

som landskabsarkitekt og qua sit nuværende job. Mange opgaver, specielt i relation til intermediatebanen, 

blev berørt. Herunder beplantningsplan og zone inddeling, praktisk tilrettelæggelse, ”deer-park”-konceptet, 

baneudvalgets kobling til miljøudvalget, sprøjte/miljø lovgivning, dyreliv og vildtbestand. Mette kan bringe 

meget af sin professionelle viden i spil her. 

Konklusionen er, at Mette indtræder i baneudvalget straks. 

Pkt.3. Nick præsenterede kort et world wide projekt om græsregistrering, specielt green græs. Projektet 

ledes af University of Minesota og indebærer en 30 ugers registrering af græstyper. Vi håber på sigt at få 

udbytte af den opbyggede vidensbank. 

Pkt.4. Oplæg af bolde på banen i perioder med begrænset vækst i græsset:  Jan undersøger evt. DGU regler 

på områder og har efterfølgende udsendt materiale herom. Behandles på næste møde. 

Indtil videre spilles med oplæg overalt på baneanlægget, bortset fra strafområder og bunkers. Nick 

vurderer, hvornår græsset er i tilstrækkelig vækst til at spille uden oplæg. 

Pkt.5. Mødeplanlægning: Næste møde afholdes torsdag d.27.6.19 kl. 17 i klubhuset. (Nick indkalder) 


